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| l\{ontagevoorschriften doosletters
Prcfiel 3 incl. LE$-verlichting
1. De acrylaat bodem uit de letter nemen door de
schroeven aan de zijkant te verwijderen.
2, Deze bodem d.m.v. de meegeleverde aÍstandbuisjes
13 cm) op de gevel monteren.
3. De tuvee draden doorvoeren naar binnen door een
gat in de bodem te boren en aan te sluiten op de
meegeleverde draden m.b.v. meegeleverde connectors.

4. De hoofdkabel aansluiten op de trafo(s) volgens het
meegeleverde schema.
5. De aluminium doosletter terugplaatsen en vastzetten met de RVS-schroeven.
Profiel 3 bii voorkeur op een matte en licht gekleurde
achtergrond monteÍen vanwege de uitlichting en Iich-

treÍlectie.

Aerylox Backlii incl. verlichling
1. De meegeleverde draadeinden aan de achterzijde in
de letter draaien.
2 Per letter de montagegaten en 1 kabeldoorvoergat
in de gevel boren m.b.v. een montagetekening.
3 Spuit wat flexibele montagekit achter in de montagegaten, voer vervolgens de 2 kabels door het kabeldoorvoergat en bevestig de letter m.b,v, de meegeleverde buÍsjes op de juiste afstand.
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Prstiel 4 cn 5 iffcl. l-ED-uerliclrtinE
1. De fondkappen van de letter nemen door de schroeven aan de zijkant te verwijderen.
2. De aluminium letter rechtstreeks op de gevel schroeven of voormonteren op een u-proÍieli constructie.
3. De tvvee draden doorvoeren naar achter (gebruik
een wartel of tule om de draad te beschermen) en

M o ltta g etto 0 rs ch riÍte

Letter

1

4. Sluit de kabels aan op de meegeleverde hoofddraden met behulp van de meegeleverde connectors.

5. De hoofdkabel aansluiten op de traÍo('s) volgens het
meegeleverde schema.

Acrylox Backlit bii voorkeur op een matte en licht gekleurde achtergrond monteÍen vanwege de uitlichting
en lichtreÍlectie.

aansluiten op de meegeleverde draad m.b.v. meegeleverde connectors.
4. De hoofdkabel aansluiten op de traÍo(s) volgens het
meegeleverde schema.
5. De fondkappen terugplaatsen op de letter en vastzetten met de RVS-schroeven {schroeven één slag
terugdraaien i.v.m. uitzetting acrylaat),
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Alle bedrading dient spatwaterdicht te worden
weggewêrld.
Alle electrische verbindingen maken met klemmen
ofd.m.v. soldêren. Nooit met kíoonstênen.
Op iederê installatie moet een tijd- of schemerschakelaar gemonteerd worden.
Om de levensduur van de LED'5 te optimaliseren,
dienen de LEDS's per etmaal minstens 1 5 minuten
uitgeschakeld te worden.
Bi installatie afwikend van dit schema vervalt de
garantie.
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220 Volt
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ïrafc altijd in het midden varr de lichtreclame
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plaatsen.
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